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Met alle activiteiten

Een streek om trots op te zijn

HD

Drenten zijn bescheiden mensen. Maar er is
geen reden voor bescheidenheid als het gaat om
wat Zuidwest-Drenthe en aangrenzend Friesland
bezoekers te bieden hebben. Ga maar na: vier
grote natuurgebieden van Europese topklasse
(het Fochteloërveen meegerekend), waarvan er twee bovendien Nationaal Park zijn.
Het overgrote deel van de broedende kraanvogels in ons land. De grootste natte heide van
West-Europa. De unieke ‘Koloniën van Weldadigheid’ die getuigen van een bijzondere episode
uit de vaderlandse sociale geschiedenis, en die nog dit jaar mogelijk UNESCO
Werelderfgoed worden. En daaromheen nog heel veel meer mooi landschap
en prachtige natuur, met bossen, heide, vennen, landgoederen, bloemrijke
graslanden en kronkelende beken. Waar stilte nog echt stil is en duisternis
en schone lucht nog ongewoon gewoon. Met sfeervolle dorpen waar je
een gastvrij onthaal vindt. Dat alles optimaal toegankelijk via honderden
kilometers wandel-, fiets- en ruiterpad. Een streek om trots op te zijn.
Kom het zelf ontdekken! Om helemaal tot jezelf te komen.
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Natuurkalender

De Drents-Friese Grensstreek is meer dan de
kroonjuwelen Dwingelderveld, Drents-Friese
Wold en Holtingerveld. Daartussen en eromheen
ligt een afwisselend cultuurlandschap vol kleine
parels. Een landschap met landgoederen en
verscholen kleine dorpen, met heide en vennen,
houtwallen en bosjes. We nodigen u uit om dit
landschap al fietsend van knooppunt naar knooppunt te ontdekken. U zult versteld staan van de
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januari goudvink
Vaak opvallend onopvallend,
maar als je eenmaal een mannetje
goudvink in beeld krijgt: wat een
kleurenpracht! En dat kan zomaar,
het hele jaar, ergens in het bos
maar ook in de tuin in een bosrijke
omgeving.
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februari zwarte specht
Icoon (letterlijk) van het Drents-Friese
Wold. Formaat kraai, maar je hoort hem
vaak eerder dan je hem ziet. Bewoner van
uitgestrekte bossen met flinke beuken. Daar
hakt ie zijn nestholen in uit. Waar andere
dieren, zoals de boommarter, dankbaar van
profiteren.
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Op pad door landschap
1. Rheebruggen

Knooppunten 65-50

In het voorjaar worden adders wakker.
Op open plekjes op de hei en aan de rand
van veentjes warmen ze hun lijf op in de
voorjaarszon. Dan is er een goede kans er een
te zien. Zolang je ze niet verstoort, is de kans
op een beet nihil.

Knooppunten 34-80

6. Ter Horsterzand
Knooppunten 37-46
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maart adder

4. Hijkerveld
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Het kasteeltje staat er niet meer, maar het
landgoed is geweldig! Oude lanen en donkere
bossen, afgewisseld met fleurige graslanden en
wuivend graan. Daartussen graast het rundvee
van Het Drentse Landschap, de beheerder van al
dit moois. Ook bijzonder: in de oudste boerderij
zijn onderdelen ontdekt uit 1526!

2. Boswachterij Ruinen

Op het Hijkerveld kun je naar hartenlust zwerven
over de heide. De weidse horizon en de keur
aan vennen verrassen in alle jaargetijden.
Schaapherder Freerk Heuker trekt dagelijks met
zijn Schoonebeker heideschapen de heide op
vanuit de schaapskooi bij het informatiecentrum
van Het Drentse Landschap. Vanuit de vogelkijkhut aan de aangrenzende plas Diependal
maak je kans op zeearend en allerlei watervogels.
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Ooit één geheel met het Dwingelderveld, nu
gescheiden door de A28. Een ecoduct zorgt
voor de verbinding voor het wild, maar ook
fietsers kunnen oversteken via een viaduct. Het
Commissaris Cramerpad voert u dwars door het
heidegebied. Opvallend: de grillige vormen van
de vele jeneverbessen en hoogteverschillen in
de heide. Bovendien liggen hier een paar van de
mooiste Drentse vennen pal langs het fietspad.

Knooppunten 75-84-61
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april bosanemoon
Ontvouwt zijn witte bloemen al vroeg in het
voorjaar, voordat de bomen in blad raken en het
zonlicht de bosbodem nauwelijks meer bereikt.
Kan hele witte tapijten vormen op geschikte
plekken, waar de bodem niet te arm of te droog
is. Leem is bijvoorbeeld prima.
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Ooit een licht golvende heide, nu meer dan
duizend hectare afwisselend bos. Al fietsend
komt u langs prachtige vennen en verscholen
heideveldjes. Vergeet niet te stoppen in het
Echtener Paradijs, misschien wel het mooiste
stukje natuur in de omgeving van Hoogeveen.
Stuifzand, grillige jeneverbesstruwelen en een
van de mooiste Drentse vennen wachten op uw
ontdekking.
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mei grauwe klauwier

3. Leggelderveld

Knooppunten 72-73
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5. Boswachterij Vledder en
Vledderhof Knooppunten 12-25-35

7. Spaarbankbosch en
Boerenveensche plassen
Knooppunten 34-09-20-39

Roofvogeltje in de gedaante van een
zangvogel. Heeft het als broedvogel in
Nederland moeilijk, maar floreert in Drenthe
dankzij natuurherstel. Is daarom het icoon
van het grote natuurherstelproject in het
Drents-Friese Wold (Life Going up a level).
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juni dophei
Dophei (Latijnse naam: Erica) is dé heidesoort van natte heide. Bloeit niet in de late
zomer, maar vooral in juni. De bloemen zijn
niet paars, eerder roze. Maar wat zijn ze
mooi, die belletjes!
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Drenthe in het klein. Dat geldt voor het Natura
2000-gebied Leggelderveld. Je vindt hier heide in
soorten en maten, van gortdroog tot kleddernat.
Grazende heideschapen en runderen houden dit
markante heidelandschap in stand.
Tip aan de noordkant ligt het zwemparadijs het
Blauwe Meer met azuurblauw water en prachtig
zandstrand.
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Klein maar fijn. Een oud landgoed en een kleine
boswachterij gebroederlijk naast elkaar in een
gevarieerd Drents landschap. Lanen en vennen,
bloemrijk grasland en verscholen heideveldjes.
Aansluitend de bossen van de Maatschappij van
Weldadigheid. De geschiedenis ligt hier voor
het oprapen, van de bronstijd tot nu! Genieten
kan hier ook vanaf een verhard wandelpad,
beginnend aan de Storklaan.
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Ooit een ontginningsbos, nu een oase van groen
net boven Hoogeveen. Een afwisselend bos
met prachtige lanen en verrassende doorkijkjes.
En als u doorfietst naar Pesse en vandaar naar
Stuifzand, fietst u over de oude Kerkweg dwars
door de hei rondom de Boerenveensche Plassen.
In de vennen aan weerszijden pleisteren vaak
honderden watervogels.

Axel Wiewel

juli aardhommel
Hommels behoren tot de wilde bijen.
Dieren waar het niet goed mee gaat
maar die we niet kunnen missen, want
ze zorgen voor bestuiving van talloze
planten. Daarom krijgen ze dit jaar
speciale aandacht: kijk wat u zelf kunt
doen op www.nederlandzoemt.nl

vol parels
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Natuurkalender

gastvrijheid van de plattelandsbewoners, van de
vele boerenlandwinkeltjes en leuke terrassen in
de dorpen. U kunt deze ontdekkingen gemakkelijk
combineren met de drie grote, beroemde natuurgebieden in de regio. Over deze gebieden vindt u
meer informatie verderop in deze krant. Kortom,
deze krant staat weer vol tips om onze groene
regio te ontdekken!
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augustus tormentil
Klein maar fijn. Dat geldt zeker voor
tormentil, een plantje dat onopvallend op de
heide groeit. Het enige dat opvalt is de kleur
van de vier bloemblaadjes: geel, met een
oranje vlek aan de voet. De naam verwijst
naar het Latijnse tormentilla – de wortel
werd vroeger gebruikt tegen kwellingen zoals
buikpijn en krampen.

HD

september mestkever
Je kunt het een onaanzienlijk insect noemen.
Maar zoals zo vaak in de natuur: klein
betekent zeker niet lelijk. Dat glanzende
blauw! Mestkevers zijn dol op mest van
runderen, schapen, konijnen en reeën. Daar
leggen ze hun eitjes in, als voedselbron voor
de larven.
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8. Oude Diep

10. Rug van Zuidwolde

Knooppunten 47-21-22

12. Lange Weiden

Knooppunten 63-62-64-65

Knooppunten 82-60-83-3
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oktober vliegenzwam
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De Drentsche Aa kent iedereen, maar het Oude
Diep is onbekend. Dit intieme beekdal wordt
omzoomd door oeroude houtwallen en eikenbossen. De beek is recent gerestaureerd en
slingert als vanouds door fleurig grasland vol
boterbloemen. Op de achtergrond ligt de glooiende VAM-berg met aan de voet een parkachtig
landschap, een mooi wandelgebied. Je waant je
even in Zuid-Limburg!
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Het landschap rond Zuidwolde heuvelt licht. Dat
komt doordat hier in de op een na laatste ijstijd
leemruggen zijn gevormd. Op de mooiste rug,
die van Bazuin, wisselen kleinschalige akkers en
typisch Drentse loofbosjes elkaar af. Bovendien
liggen her en der oude boerderijen verscholen in
het groen. Kijk maar in Ten Arlo of Steenbergen
en ga eens terug in de tijd.

HD

Er is geen ontkomen aan: de herfst is de tijd
van paddenstoelen. Een feest van kleuren en
vormen. De vliegenzwam is voor velen nog
altijd dé paddenstoel. Vaak, maar niet altijd,
te vinden bij berken.
Leeft daarmee in symbiose: boom helpt
zwam, zwam helpt boom.

In het weidelandschap rond Ruinerwold liggen
kleine natuurparels zoals de Lange Weiden, het
Sultansmeer en de plas Berghuizen. Let hier eens
op de ijsvogel of geniet van vrouwenmantel en
lisdodde in de slootkanten. Het boerenlandschap
staat op sommige plaatsen vol elzensingels
en bloemrijk grasland. Stop ook eens bij het
Romaanse kerkje van Blijdenstein, een pareltje.
HD

9. Dickninge en de Reest
Knooppunten 01-80-89
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Het Reestdal bij De Wijk is Drenthe maar
dan anders. Dat komt door de prachtige oude
landgoederen die hier langs het weidse dal
liggen. Dickninge is een van de mooiste, met een
statig huis en oud bos. In het vroege voorjaar is
het een feest van kleuren met eerst miljoenen
bloeiende sneeuwklokjes, gevolgd door evenveel
paarse en witte holwortels. Maar ook buiten het
voorjaar is het hier goed toeven.

11. Busselte – Knooppunten 7-28-40-48
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Van de berg af! Dat merkt u als u van Havelte
naar Nijeveen fietst. Eerst fietst u door een oud
en typisch Drents landschap vol eikenwallen en
boerderijen met een hoofdrol voor het historische
landgoed Overcinge. Verderop gaat de tocht
door de open graslanden aan de voet van de
Bisschopsberg. Hier gaat het Drentse zand over
in het veen van de Kop van Overijssel.

Gastheren
wijzen u
de weg
Recreatieondernemers in en rond de
Nationale Parken Drents-Friese Wold en
Dwingelderveld treden op als Gastheren en
Gastvrouwen van hun Nationaal Park. Dat
betekent dat zij hun gasten veel kunnen
vertellen over het gebied: het landschap,
de natuur, de cultuurhistorie, het beheer
en niet in de laatste plaats de recreatiemogelijkheden in hun omgeving. Ze hebben
daarvoor een speciale opleiding van het
Nationaal Park gevolgd. Zo wordt uw
verblijf nog aantrekkelijker!
Het Drents-Friese Wold telt momenteel 37
Gastheren en -vrouwen, het Dwingelderveld
33. U herkent ze aan het gevelbordje en aan
de vlag met het logo van het Nationaal Park.

november ree
Overal in de Drents-Friese grensstreek leven
reeën. De beste kans om ze te zien biedt de
avond, als ze de dekking van het bos verlaten
en zich in het open veld wagen op zoek naar
voedsel. U kunt de kans ook vergroten door
mee te gaan op reeënsafari, zie agenda.
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december jeneverbes
De grillige vormen van deze struik of kleine
boom spreken tot de verbeelding. Hij figureert
in tal van volksverhalen, bij voorkeur in
combinatie met ‘witte wieven’ (laaghangende
mistflarden). Mooie jeneverbesstruwelen zijn
onder andere te vinden op het Dwingelderveld
en het Terhorsterzand.
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Dwingelderveld
Grote, stille, natte heide

Van welke kant je ook komt, het uitzicht over de
heide van het Dwingelderveld is overweldigend.
Kilometers ver kijk je uit over louter natuur met
een ongestoorde horizon. Dit is de grootste natte
heide van West-Europa, vol bijzondere planten
als klokjesgentiaan en beenbreek en bijzondere
dieren als kraanvogel en adder. Waar twee
schaapskuddes met herder rondzwerven.
Maar het Dwingelderveld is meer dan de heide.
Je vindt er ook aantrekkelijke bossen, sprookjes
achtige jeneverbesstruwelen en niet in de laatste
plaats tientallen vennen, stuk voor stuk natuur
juweeltjes, het ene nog
mooier dan het andere.
Op het Dwingelderveld raak
je nooit uitgekeken.
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Prachtig uitzicht bij schaapskooi Ruinen

Schaapherder Johan Coelingh:
‘Zonder kudde geen hei’

Nog veel meer is er veranderd bij de schaapskooi van de kudde van
Ruinen. De geheel vernieuwde kooi is meer dan ooit een attractie
voor bezoekers. Op een heuveltje naast de kooi staat nu een ‘toren’
die een schitterend uitzicht biedt over de grote stille heide. Bij de
kooi is een informatieruimte ingericht. Dwars door de kooi loopt een
observatiepad. En natuurlijk is als vanouds iedereen elke dag welkom
om naar het vertrek en de aankomst van de kudde te komen kijken.
Door de vernieuwing zal de kudde de komende jaren groeien van 300
naar 450 schapen. U vindt de schaapskooi aan de Benderse bij Ruinen,
nabij het bezoekerscentrum.
Kijk voor meer informatie op www.schaapskudderuinen.nl

Axel Wiewel

Meer weten?
Kijk op www.
np-dwingelderveld.nl

Boek: De schoonheid van het
Dwingelderveld

Onder andere bij het bezoekerscentrum in Ruinen en bij diverse
toeristische informatiepunten is
dit boek, een liefdesverklaring
aan het Dwingelderveld, te koop.
Het is geschreven door
Axel Wiewel.
Prijs € 15,95; voor leden
van Natuurmonumenten
€ 14,50.

Wat zou de heide zijn zonder schaapskuddes? De herder en zijn schapen maken het
beeld compleet. Herder Johan Coelingh laat bezoekers graag van dat mooie plaatje
genieten, maar hij weet als geen ander: “De heide is er niet voor de kudde; de kudde is
er voor de hei.” De schapen beheren de heide: “Zonder kudde geen hei.” Johan legt uit:
“Heide is niets anders dan een beginstadium van de begroeiing. De heideplant is een
pionier, die de kans krijgt waar bos is verdwenen. Maar als je niks doet, nemen bomen
het na een tijd over en verandert de hei weer in bos. Om de heide in stand te houden
moet je dus voortdurend ingrijpen en de begroeiing terugzetten naar die beginfase.”
Variatie
Daar zijn veel grazende bekjes voor nodig en daarom telt het Dwingelderveld twee
schaapskuddes: een in Lhee – die Johan Coelingh onder zijn hoede heeft – en een
in Ruinen. Dat is nog niet genoeg, vertelt Johan: “Naast begrazing worden ook
regelmatig stukken hei geplagd en af en toe gebrand. Dat gebeurde vroeger ook.
En in de zomer lopen er runderen op de hei. Runderen hebben als voordeel dat
ze graag pijpenstrootje eten. Dat is een gras dat bij de hei hoort, maar niet te veel
moet overheersen. Dan verdringt het bijzondere planten zoals de klokjesgentiaan,
en de bijzondere dieren die daar weer van afhankelijk zijn, zoals het gentiaanblauwtje.” Naast de runderen helpt ook de herder met zijn schapen bij het in stand
houden van de variatie in planten- en dierenleven, door de kudde op het juiste
moment naar de juiste plek te sturen. “Het luistert nauw, we zijn heel gedetailleerd
bezig.”

Meer tips
• Het familiepad, bij de parkeerplaats aan de weg Achter het Zaand,
is een prima manier om met de heide kennis te maken. Het voert
comfortabel over vlonders en is dus altijd voor iedereen begaanbaar.
• Het Holtveen is een paradijs voor watervogels. Het Commissaris
Cramer fietspad loopt er langs en er is een observatiewand.
• In het Kloosterveld, een jong natuurgebied vlakbij het bezoekers
centrum, mag je van de paden af en je eigen weg zoeken. Er is ook
een (gps)wandelroute van 3,5 kilometer.
• Neem een kijkje in de omgeving van Kraloo, net buiten het Nationaal
Park. Een prachtvoorbeeld van gevarieerd Drents esdorpenlandschap.

Stikstof geeft extra werk
Heide beheren, dat mag duidelijk zijn, is intensief werk. En wat het nog intensiever
maakt is de stikstof, afkomstig uit onder meer landbouw, verkeer en industrie, die
uit de lucht op de hei valt. “Pijpenstrootje houdt van stikstof en krijgt daardoor nog
meer de overhand”, ervaart Johan. “Vechten tegen de bierkaai wil ik het nog niet
noemen, maar het maakt het wel moeilijker.” De beheerders moeten daardoor extra
hard werken om het heidelandschap met zijn bijzondere planten en dieren in stand
te houden.
Er komt dus heel wat bij kijken om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven genieten
van dat prachtige plaatje. Genieten doet ook herder Johan Coelingh nog elk
dag: “De heide verandert steeds, niet alleen met de seizoenen maar ook van
moment tot moment, door de lichtval, de wolken erboven. Als de zon schijnt
ervaar je de heide totaal anders dan bij grijs weer. Ik krijg er nooit genoeg van.”
Op de koffie bij de kudde van Lhee
De schaapskooi van Lhee aan de noordkant van de heide – waar Johan Coelingh de
scepter zwaait – is vernieuwd. Naast de kooi is een bescheiden ontvangstruimte
gerealiseerd met een prachtig uitzicht over de schapenwei. Een mooi pauze
moment in de fiets- of wandelroute.
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Schaapskudde Ruinen
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Tip In de agenda op de middenpagina’s van deze krant staan veel
activiteiten rond de schaapskuddes voor gezinnen met kinderen.
Zoals de lammetjesdag bij de schaapskooi Ruinen op 2 april (Tweede
Paasdag) en bij de schaapskooi Achter het Zaand op 8 april, en de
OERRR schapendagen in de zomervakantie en verder op 1 mei en
23 oktober.

Zesduizend hectare (zestig vierkante kilometer!)
pure natuur aan weerszijden van de provincie
grens: dat is het Nationaal Park Drents-Friese
Wold. Natuur vol variatie en spannende
contrasten. Dichte bossen naast weidse heidevelden, kurkdroge zandduinen naast vennen vol
water. En een beek die in het hart van die natuur
aan haar loop begint.
Het Drents-Friese Wold is een van de grootste
natuurgebieden van ons land. Een onuit
puttelijke bron van grenzeloos wandel-, fietsen ruiterplezier. En het Wold wordt steeds
natuurlijker en gevarieerder. Het ontwikkelt
zich tot een van de weinige gebieden in het
aangeharkte Nederland waar je wildernis
kunt proeven. Ga op avontuur en laat je
verrassen!

Drents-Friese
Wold
Grenzeloos genieten
AH

Boswachter Corné Joziasse:
“Het bijzondere van het Drents-Friese Wold is zijn grootsheid”, vindt
boswachter van Staatsbosbeheer Corné Joziasse. “Het is een groots,
uitgestrekt natuurgebied waarin bos, heide en zandverstuiving elkaar
afwisselen. Er is ruimte voor wildere natuur. We hoeven hier niet op de
vierkante centimeter te beheren, maar kunnen het een beetje loslaten.
Wie in eigen land een wilderniservaring wil meemaken, kan hier terecht.
Zulke gebieden zijn er in Nederland niet veel: de Wadden, de Veluwe –
in dat rijtje hoort het Drents-Friese Wold thuis.”

‘Hier is ruimte
voor wilde
natuur’

Nieuw:
Natuurpoort
Hoogersmilde
Het Nationaal Park DrentsFriese Wold heeft er sinds dit
voorjaar een toegangspoort aan
de oostkant bij. De Natuurpoort
Hoogersmilde is een initiatief van
recreatieondernemers Raymond
en Tjitske Beerendonk. De poort
is te vinden op het terrein van hun
camping de Reeënwissel. In het
hoofdgebouw van de camping
hebben zij een moderne, goed
uitgeruste informatieruimte
ingericht. Er is parkeerruimte

“Dat geldt des te meer nu de ‘Oude Willem’ er bij komt, het landbouwgebied dat als een wig het natuurgebied instak en het bijna in tweeën
deelde. Vanaf dit jaar wordt het met Europees geld opnieuw ingericht
als natuurgebied. De waterstand, die kunstmatig laag was, gaat hier
omhoog en daar profiteren de omliggende vennen van. Daarvan heeft
het Drents-Friese Wold er tientallen, het ene nog mooier dan het andere.
Van nature is dit een vrij nat gebied, en veel bijzondere soorten planten
en dieren zijn van die natte omstandigheden afhankelijk.”
HD

Basis herstellen
Dat betekent wel dat bezoekers voorlopig nog midden in die grootse
natuur zomaar een graafmachine of ander lawaaiig werktuig kunnen
tegenkomen. Fors ingrijpen om de natuur los te kunnen laten, het is
een paradox, erkent Corné. “Soms denk ik ook wel, wat zijn we allemaal
aan het doen. Maar er is een goede reden voor: om de natuur op haar
beloop te kunnen laten, moet de basis eerst goed zijn. Dus waar de
basissituatie verstoord is, proberen we die te herstellen.”
Meer variatie
De omvorming van de Oude Willem is daarin een grote stap. Maar er
gebeurt veel meer en in de voorgaande jaren is er ook al veel gedaan,
vertelt Corné. “De aangeplante bossen met
bomen in rijtjes zijn al flink veranderd in
meer natuurlijke bossen. Door open plekken
te maken, geven we jonge bomen een kans

en komt er meer variatie in soorten en ouderdom. Dat is overal in het gebied te
zien. Ook maken we meer natuurlijke, geleidelijke overgangen tussen bijvoorbeeld
bos en hei. Juist die zijn rijk aan leven: planten, insecten en dus ook vogels. Een
zeldzame vogel die juist in die overgangszone leeft is de draaihals. Die doet het
hier de laatste jaren erg goed.”
“Bij de Kale Duinen hebben we de randen opener gemaakt, zodat de wind er meer
vat op krijgt en het zand kan stuiven, waardoor dit unieke landschap in stand blijft.
En in het beekdal van de Vledder Aa is hard gewerkt aan natuurherstel, en daar zien
we nu de kraanvogel verschijnen.”
De Reeënwissel

Natuurherstel met LIFE
Going up a level

HD

De herinrichting van het voormalige landbouwgebied ‘Oude Willem’ als natuurgebied is
onderdeel van het project LIFE Going up a level.
Het kanaaltje door dit gebied maakt plaats voor
een kronkelende slenk, sloten gaan dicht en
het gebied wordt natter en natuurlijker. Maar er
gebeurt meer in het kader van dit project, op andere plaatsen in het
Drents-Friese Wold en het aangrenzende Leggelderveld. Zo worden
de bossen van Boschoord gevarieerder en krijgen de heidegebieden
Leggelderveld en Doldersummerveld een opknapbeurt, zodat
bijzondere planten en dieren nieuwe kansen krijgen. Waaronder
de grauwe klauwier, het icoon van het project. Het grote herstelproject is mogelijk dankzij een bijdrage van Life+, het Europees
financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura
2000-gebieden. Kijk voor meer informatie over het project op
www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl

Tips voor grootse, wilde natuur:
• Hoe uitgestrekt het Drents-Friese Wold is, ervaart u op heldere dagen vanaf de
toren op de Bosberg bij Appelscha. Het uitzicht reikt verder tot Leeuwarden en
Groningen! www.bosbergtoren.nl
• Het Aekingerzand, ook bekend als De Kale Duinen, is onze inheemse woestijn.
Schitterend is de combinatie met het ven Grenspoel en het ruige grasland van
het Aekingebroek.
• Berkenheuvel en Dieverzand: heuvelend dennenbos met eindeloos tapijt van
kraaihei. Alsof je ergens in Zweden bent.

voor dagrecreanten gemaakt;
horeca, toiletten en speelvoor
zieningen waren er al. In de directe
omgeving is van alles te doen,
vertelt Raymond Beerendonk: “Je
loopt hier direct het bos in. Bij
de poort vind je onder meer een
mountainbikeroute, een ruiterroute en het Belevingspad van
tweeënhalve kilometer, ideaal voor
gezinnen met kinderen. Alles voor
een geslaagd dagje Drents-Friese
Wold dus.”
De Natuurpoort Hoogersmilde ligt
aan de Bosweg en is bewegwijzerd
vanaf de Drentsche Hoofdvaart.
De poort is het hele jaar door
zeven dagen per week overdag
open.

Meer weten?
Kijk op www.np-drentsfriesewold.nl
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Holtingerveld
Oerlandschap gevormd
door ijs en oorlog

Het Holtingerveld mag dan geen Nationaal Park
zijn, er is minstens zoveel te zien als in de buurgebieden die wel die titel dragen. Ook hier wisselen
heide, bos, vennen en stuifzand elkaar af. De
hoogste bult, de Havelterberg, is een aardkundig
fenomeen: een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd.
Dankzij de bijzondere bodem groeien hier veel
zeldzame planten. Hunebedden en grafheuvels
getuigen van oeroude bewoning. Ze worden
geflankeerd door de fascinerende
resten van een militair vliegveld
uit de Tweede Wereldoorlog,
die inmiddels weer in bezit
zijn genomen door de natuur.
Geschiedenis en natuur vormen
hier verrassende combinaties.
Tijd om het zelf te gaan ontdekken!

HD

Onderzoeker Enno Bregman:
‘IJstijden hebben voor enorme
variatie gezorgd’

Poolwoestijn
Die droge omstandigheden houden dan weer verband met de volgende
en laatste ijstijd: “Toen was het gebied een poolwoestijn, een kale vlakte
waar niks groeide en de wind vrij spel had. Over het hele landschap
werd een laag zand gelegd. Er ontstonden zandduinen, maar op andere
plekken blies de wind het zand juist tot op het grondwater uit. Door
al deze gebeurtenissen is hier een enorme variatie ontstaan in nat
en droog en in voedselarme en voedselrijke grond. En daardoor is de
natuur hier zo gevarieerd.”
Unieke plantengroei
“Voor extra variatie zorgen de verschillen in herkomst en samenstelling
van de keileem. Op sommige plekken op de Havelterberg is deze relatief
kalkrijk. Daardoor groeien juist hier veel bijzondere planten”, vertelt
Enno. De liefhebber denkt bij ‘kalk’ meteen aan orchideeën, en die zijn
hier inderdaad te vinden. Maar er is veel meer. Zeldzame graslandsoorten als knollathyrus en bochtige klaver staan hier zij aan zij met
heideplanten als liggende vleugeltjesbloem en soorten van oud bos als
dalkruid en bosanemoon. Veel van die soorten zijn op zich al bijzonder,
maar de combinaties zijn letterlijk uniek: die vind je nergens anders.
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Oeroude bewoning
Diep in de prehistorie was het
Holtingerveld al bewoond. Daarvan
getuigt het duo hunebedden aan
de voet van de Havelterberg,
ruim vijfduizend jaar geleden
gebouwd. Uit de IJzertijd (tweetot drieduizend jaar geleden)
dateert het grafheuvelveld boven
op de Havelterberg. Verschillende
gemarkeerde wandelroutes voeren
vanaf de Toegangspoort langs deze
monumenten.
Tip het OERmuseum in Diever geeft
een beeld van de prehistorie en de
rijkdom aan archeologische vondsten
in het Holtingerveld. Brink 7,
7981 BZ Diever, tel. 0521-571412,
http://oermuseum.nl
Open: za 31 mrt t/m zo 28 okt
di t/m zo 13:30-17:00 uur.

In de voorlaatste ijstijd, zo’n 150.000 jaar geleden, schoven immense ijsmassa’s
over het noorden van Nederland. Ze drukten – min of meer letterlijk – hun stempel
op het landschap. Op weinig plaatsen is dat mooier te zien dan op en bij de
Havelterberg in het Holtingerveld.
Fysisch geograaf Enno Bregman werkte jarenlang voor de provincie Drenthe en
bestudeerde de ijstijdverschijnselen in dit gebied uitvoerig. Hij legt uit: “Het ijs is
niet in één front over het land gewalst: er waren perioden dat het zich uitbreidde,
maar ook fasen waarin het stilstond of zich terugtrok. De Havelterberg is ontstaan
toen het ijs hier tot stilstand kwam, nadat het in zijn opmars de grond opzij had
gedrukt. In en onder het ijs aan de voet van de heuvel lag allerlei materiaal dat
het ijs had meegesleurd: zand, grind, vermalen keien, alles vermengd en gekneed
tot een compact mengsel. Dat heet keileem. Hier zaten ook de keien in waarvan
mensen later de hunebedden aan de voet van de Havelterberg bouwden.”
“In een latere fase breidde het ijs zich weer uit en schoof het gewoon over de berg
heen. Het voerde de keileem mee en liet een laag ervan op de berg achter. Keileem is
heel fijn van structuur en laat vrijwel geen water door. Daardoor krijg je het grappige
effect dat het boven op de berg kletsnat kan zijn terwijl het beneden juist droog is.”

Meer weten? Kijk op www.holtingerveld.nl
Oorlogsresten
In WO II bouwden de Duitsers op de flank van de Havelterberg een militair
vliegveld, dat herhaaldelijk door de geallieerden werd gebombardeerd. Er zijn nog
resten te zien van startbanen – nu waardevolle natuur met zeldzame planten - en
een hangar. Plus diverse bomkraters, die nu het leefgebied van de kamsalamander
vormen. Verschillende gemarkeerde wandelroutes voeren vanaf de Toegangspoort
langs de overblijfselen van de oorlog.

HD

6

HD

HD

Nieuw informatiecentrum
op Toegangspoort
In het voorjaar van 2018 – de precieze datum is op het moment van
schrijven nog niet bekend - opent het nieuwe informatiecentrum op
de toegangspoort Holtingerveld zijn deuren. Bezoekers kunnen de
unieke geschiedenis en de bijzondere natuur zo nog beter beleven.
In de expositieruimte leert u het verhaal van het gebied kennen. Via
informatiezuilen maakt u een reis door de geschiedenis. U ervaart
de invloed van het ijs, de vroegere bewoners en de oorlog op het
landschap. Vervolgens kunt u de effecten zelf bekijken, want hier
starten diverse gemarkeerde wandelroutes. Nog intenser beleeft u
het verhaal van het Holtingerveld door de beleefroute te lopen via
een app op de telefoon. Een verteller en geluiden uit het verleden
voeren u terug in de tijd.
In het informatiecentrum is ook een toeristisch informatiepunt
gevestigd. Na de wandeling is het goed toeven op het terras of in het
horecagedeelte voor een hapje en een drankje. Ook kinderen hoeven
zich niet te vervelen. Speciaal voor hen is er een natuurspeelplaats
aangelegd.
U vindt de toegangspoort met het nieuwe informatiecentrum aan de
Van Helomaweg 14 in Havelte. Van harte welkom!

Koloniën van
Weldadigheid

Iedereen kent Veenhuizen, zeker sinds het boek
Het Pauperparadijs en het daarop gebaseerde
theaterspektakel. Maar wist u dat Veenhuizen
één van de zeven ‘Koloniën van Weldadigheid’
in Nederland en België is? Samen getuigen die
zeven gebieden van een grootschalig sociaal
experiment van twee eeuwen geleden, dat uniek is
in de wereld. Daarom staan ze gezamenlijk op de
nominatie om UNESCO Werelderfgoed te worden,
zoals bijvoorbeeld de Amsterdamse grachtengordel, de Akropolis en de Taj Mahal dat zijn.
Van die zeven koloniën liggen er liefst vier in de
Drents-Friese grensstreek, en daar is nog veel van
deze fascinerende geschiedenis te zien!

Uniek op de wereld
Wat zijn die ‘Koloniën van Weldadigheid’ en wat maakt ze zo
bijzonder? Wendy Schutte, programmamanager van de nominatie als
Werelderfgoed, vertelt: “Het verhaal begint in 1818. In die tijd was de
armoede en verpaupering in de steden een groot probleem. Een groep
mensen uit de betere kringen richtte de Maatschappij van Weldadigheid
op. Hun plan was paupers de kans te geven weer een normaal bestaan
op te bouwen door ze woeste gronden te laten ontginnen en ze daarop
vervolgens als boer te laten werken. De Maatschappij zamelde geld
in onder de burgerij en kocht grond in Drenthe. Onder leiding van
oud-officier Johannes van den Bosch werden in Frederiksoord de eerste
kolonistenhuisjes gebouwd. De Maatschappij had in de grotere steden
afdelingen, die arme gezinnen uitkozen en opstuurden. De kolonisten
kregen een huisje met inboedel, een lapje grond, een koe en een lening
voor zestien jaar.”
“In zeven jaar werden zeven kolonies gesticht, waarvan twee in
België, dat toen deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden.
In tegenstelling tot de ‘vrije koloniën’ Frederiksoord, Wilhelminaoord
en Willemsoord was Veenhuizen een ‘onvrije’ kolonie, waar mensen
terecht kwamen voor wie zelfstandig boer worden er niet in zat. Het
waren meestal geen gezinnen maar individuen en ze kwamen hier niet
vrijwillig.”
Maakbaarheid
“Het project getuigt van een sterk geloof in de maakbaarheid van de
mens, kenmerkend voor de Verlichting. Als je mensen de kans gaf,
konden ze verder komen. Arbeid, onderwijs en godsdienst zouden
daarbij helpen. Maar de praktijk bleek weerbarstig. De oogsten vielen
tegen en in 1859 ging de Maatschappij failliet. De staat nam toen de
onvrije koloniën over. Geleidelijk maakte daar armoedebestrijding plaats
voor criminaliteitsbestrijding, al werden het geen gewone gevangenissen maar rijkswerkinrichtingen voor landlopers en bedelaars.”
“De Koloniën zijn in meerdere opzichten uniek. In de eerste plaats is
nergens anders in de wereld zo’n grootschalig experiment uitgevoerd
om armoede aan te pakken met landbouw. Bijzonder is ook het zelfvoorzieningskarakter: elke kolonie had zijn eigen scholen, kerken, winkels en
bedrijven. Schoolgang was verplicht, voor die tijd uitzonderlijk.”
“Het landschap van de koloniën is kenmerkend en herkenbaar. Er zijn
veel onderlinge verschillen, maar ze delen de grootschalige structuur,
kaarsrechte lijnen, lanen, karakteristieke bebouwing en hiërarchie in
typen gebouwen. Alles straalt orde en regelmaat uit.”
Schaamte en trots
“Een tijdlang is de geschiedenis van de Koloniën weggestopt, ze was
verbonden met schaamte. Op veel plekken raakten het landschap en de
gebouwen in verval. Maar dat is helemaal veranderd: schaamte heeft
plaatsgemaakt voor trots. Gebouwen worden opgeknapt en krijgen een
nieuwe bestemming, er komen veel bedrijfjes, de gebieden worden
steeds aantrekkelijker voor bezoekers.”

De zeven koloniën
I		 Frederiksoord (1818, vrij)
II Wilhelminaoord/Boschoord (1818, vrij)
III Willemsoord (1820, vrij)
IV Ommerschans (1819, onvrij)
V Wortel (1822, vrij, later onvrij)
VI Veenhuizen (1823, onvrij)
VII Merksplas (1825, onvrij)

II
III

VI
I
IV

V

Groots plan voor
armoedebestrijding

Vertrekpunt
Museum De Koloniehof vertelt
het verhaal van de Koloniën. Ook
vindt u hier toeristische informatie
en op touchtables kunt u in de
archieven zoeken naar voorouders
in de Koloniën.
Koningin Wilhelminalaan 87,
Frederiksoord, www.dekoloniehof.nl

Veenhuizen bezoeken
Vertrekpunt
Gevangenismuseum en directe omgeving. Het museum is gevestigd in het
voormalig Tweede Gesticht, het enige in originele vorm bewaarde gestichtgebouw
uit 1823. Er is een nieuwe expositie over de koloniegeschiedenis. Naast het
museum en tegenover de parkeerplaats is de Tourist Info. Hier starten ook fiets- en
wandelroutes. Tegenover het museum vindt u streekwinkel ‘Lokaal verhaal’, waar u
in de digitale archieven kunt speuren naar voorouders in de kolonie.
Nationaal Gevangenismuseum, Oude Gracht 1, 0592-388264, www.gevangenismuseum.nl
Tourist Info, Oude Gracht 40, 0592-385040, www.veenhuizenboeit.nl
Lokaal Verhaal, Oude Gracht 2, http://lokaalverhaalveenhuizen.nl
Wat is er verder te zien?
• Gebouwenreeks langs de Hoofdweg. Op een rij: synagoge, voormalige
directeurswoning, verenigingsgebouw, hervormde (koepel)kerk en katholieke
kerk. Wendy Schutte: “De drie godshuizen laten het religieus pluralisme van de
kolonie zien, gezindten waren gelijkwaardig, bijzonder voor die tijd.”
• Bierbrouwerij Maallust. In voormalige graanmaalderij bier proeven, maar ook
zien hoe het gemaakt wordt. “Veel nieuwe functies van gebouwen liggen in het
verlengde van de vroegere.” Hoofdweg 140, www.maallust.nl
• Begraafplaats: indeling weerspiegelt de samenleving van Veenhuizen.
• Stichtelijke opschriften woningen uit jaren 1870, onder andere langs
Hospitaallaan. “Ze verwijzen naar het beroep van de oorspronkelijke bewoner: in
‘Toewijding’ woonde de arts, in ‘Kennis is macht’ de schoolmeester.”

Tip: fietsen naar Fochteloërveen
Direct ten zuiden van Veenhuizen ligt het grote natuurgebied Fochteloërveen.
Wendy Schutte: “Met de fiets kun je vanuit Veenhuizen eenvoudig doorsteken
naar dit weidse, ruige natuurgebied. Daar kun je je nog voorstellen hoe de
koloniën als eilanden te midden van woeste gronden lagen.”

VII

Meer weten?
Kijk op:
www.kolonienvanweldadigheid.eu

Frederiksoord/
Wilhelminaoord
bezoeken
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Wat is er verder te zien?
• Kolonistenwoningen: het
ritme van de bebouwing langs
de linten, enkele authentieke
woningen, maar ook moderne,
energieneutrale kolonie
woningen.
• Huis Westerbeek: waar Johannes
van den Bosch woonde, heeft de
Maatschappij van Weldadigheid
nog steeds haar kantoor. In
het bijbehorende bos is het fijn
wandelen.
• Rustoord I en II: de oudste
bejaardenhuizen van ons land.

Andere tips
• In Boschoord zijn mooie
boswandelingen te maken.
• Terug in de tijd: in Eetcafé De
Steen in Willemsoord kunt u
een virtual realitytour maken
door de kolonie van twee
eeuwen geleden.
http://eetcafedesteen.nl
• Via de app Annodrenthe.
nu kunt u zeven routes in de
Koloniën van Weldadigheid op
uw telefoon zetten.
• Zie voor Pauperpadroutes in
zowel Frederiksoord (15 of
5 km) als Veenhuizen (15 km):
www.pauperpad.nl en de app
van AbelLife.
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Welkom in de

Informatiecentra

AH

De parken digitaal
Websites Nationale Parken
www.np-dwingelderveld.nl
www.np-drentsfriesewold.nl
www.holtingerveld.nl

Websites beheerders
www.staatsbosbeheer.nl
www.natuurmonumenten.nl
www.drentslandschap.nl
www.mvwfrederiksoord.nl
Axel Wiewel
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Andere websites
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www.dwingelderveld.nl: Informatie
over verblijfsaccommodaties in en
rond Nationaal Park Dwingelderveld
www.drentsfriesewoud.nl:
Ondernemers rond het Nationaal
Park Drents-Friese Wold
www.ivn.nl

Zie kaart op middenpagina’s voor locaties

Bezoekerscentrum
Dwingelderveld

Buitencentrum
Drents-Friese Wold

Toegangspoort
Oerlandschap Holtingerveld

Benderse 22, 7963 RA Ruinen
0522-472951, dwingelderveld@drenthe.nl

Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha
0516-464020, drentsfriesewold@staatsbosbeheer.nl

Van Helomaweg 14, 7971 PX Havelte
0521-342155

Informatiebalie, permanente tentoonstelling en
wisselexposities. Startpunt van gemarkeerde
wandel- en fietsroutes, excursies en andere
activiteiten. Ruim parkeerterrein met twee invalidenplekken. Rolstoeltoegankelijke balie, dito
toilet. Gratis WiFi; winkel met boeken en diverse
natuurgerelateerde artikelen; eenvoudige versnaperingen. Oplaadpunt voor elektrische fietsen.
Speeltuin, wilgenhuttendorp en waterspeelplaats
voor gezinnen met kinderen; kruiden- en vlindertuin, kleine-beestjestuin, insectenhotel, bijenstal.

Informatiebalie, permanente tentoonstelling en film over
het gebied. Winkel met boeken, natuurlijke producten
en cadeauartikelen. Gebouw is rolstoeltoegankelijk,
mindervalidentoilet. Startpunt van gemarkeerde wandelen fietsroutes, familiepad, blote voetenpad, excursies en
andere activiteiten. Ruime parkeergelegenheid. Horeca:
Bosbrasserie IJgenweis met biologische gerechten
(kleine kaart en lunchkaart). Speelbos voor kinderen.

Startpunt van gemarkeerde wandel- en fietsroutes,
excursies en andere activiteiten. Ruime parkeer
gelegenheid. In loop van voorjaar 2018 opent
informatiecentrum en horecagelegenheid, zie artikel
op pagina 6. Verder: kinderspeelplaats, keientuin en
schaapskooi van de Holtinger schaapskudde.

Openingstijden apr t/m sep en tijdens schoolvakanties: dagelijks 10.00-17.00 uur; okt-mrt:
wo-zo 10.00-17.00 uur. Tijdens feestdagen
gelden andere openingstijden.

Openingstijden Bij ter perse gaan van deze krant
nog niet bekend

Openingstijden apr t/m okt en tijdens school
vakanties: dagelijks 10.00-17.00 uur; nov t/m mrt:
wo, za en zo 10.00-16.00 uur; gesloten 25 dec en
1 jan. De Bosbrasserie heeft eigen openingstijden,
zie www.ijgenweisappelscha.nl

Digitale nieuwsbrieven
Viermaal per jaar verschijnen (gratis)
digitale nieuwsbrieven. U kunt zich
aanmelden via de websites van de
beide parken.

Twitter
Nationaal Park Drents-Friese Wold:
@NationaalParkDF
Buitencentrum Drents-Friese Wold:
@NaarBuiten_DFW
Nationaal Park Dwingelderveld:
@Dwingelderveld
Bezoekerscentrum Dwingelderveld:
@bcdwingeldervld

Facebook
Dwingelderveld Natuurmonumenten:
www.facebook.com/dwingelderveld
Drents-Friese Wold: www.facebook.
com/NP.drentsfriesewold
Gastheren Drents-Friese Wold:
www.facebook.com/gastheren#!/
gastherendfw

Belangrijke adressen
Natuurpoort Spier/Boslounge

Koloniën van Weldadigheid

TIP Diever

Secretariaat Regionaal Landschap
Drents-Friese grensstreek
Postbus 122, 9400 AC Assen
0592-365 555
www.np-dwingelderveld.nl
E dwingelderveld@drenthe.nl
www.np-drentsfriesewold.nl
E drents-friese-wold@drenthe.nl
www.holtingerveld.nl

Toeristeninformatie
AH

Marius Visser

Oude Postweg 12, 9417 TG Spier, 0593-564800

Bosweg 2a, 7981 LE Diever, 0521-591748

Openingstijden apr-sep dagelijks 10.0017.00 uur, okt t/m mrt za en zo 10.00-17.00 uur;
open tijdens herfstvakantie, kerstdagen
en Nieuwjaarsdag. Indien gesloten, informatie bij naastgelegen Van der Valk Hotel,
Oude Postweg 8.

Openingstijden mei t/m okt: ma t/m za 10.0016.00 uur; jul en aug: ma t/m za 10.00-17.00 uur;
nov t/m apr: ma t/m vr 11.00-15.00 uur en
za 10.00-16.00 uur

Toegangspoort Hoogersmilde

De Reeënwissel

Bosweg 23, 9423 TA Hoogersmilde
0592-459356
Openingstijden jaarrond dagelijks
10.00-17.00 uur, in zomerseizoen langer

Informatiecentrum Huenderhoeve (onbemand)

Gevangenismuseum Veenhuizen
Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen
0592-388264
Openingstijden di t/m zo 10.00-17.00 uur

Museum De Koloniehof Frederiksoord
Koningin Wilhelminalaan 87, 8382 GC Frederiksoord
0521-382712
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Huenderweg 1, 8386 XB Doldersum
Informatie: Het Drentse Landschap,
www.drentslandschap.nl, 0521-387181

Openingstijden apr en okt di t/m zo 13.00-16.30 uur,
mei t/m sep di t/m zo 11.00-16.30 uur, nov tot kerst
do en vr 13.00-16.30 uur, za 11.00-16.30 uur

Openingstijden apr t/m okt dagelijks 10.00-17.00 uur

Colofon
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Teksten: Henk van den Brink, Hans Dekker,
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Voor informatie over gebruik van foto’s kunt u contact
opnemen met het secretariaat.

TIP Appelscha
Boerestreek 23
8426 BN Appelscha
0516-431760
TIP Dwingeloo
Brink 3A
7991 AA Dwingeloo
0521-591000
TIP Hoogeveen
Hoofdstraat 17A
7909 EA Hoogeveen
0528-291177
TIP Ruinen
Brink 19
7963 AA Ruinen
0522-471700
TIP Vledder
Lesturgeonplein 10
8381 BX Vledder
0521-381433
TIP Havelte
Molenkampweg 5
7971 BN Havelte
0521-341222
TIP Diever
Bosweg 2A
7981 LE Diever
0521-591748

